
YARGITAY  

10. HUKUK DAİRESİ 

 

 

Esas No.  

Karar No. 

Tarihi: 

 2015/17118 

2017/5972 

20.09.2017 

İlgili Kanun / Madde 

5510 S. SGK. /21 

 

 

 

 

  

• İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATININ KAMU 
DÜZENİNİ İLGİLENDİRDİĞİ 

• İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATININ AMACININ 
YAPILMAKTA OLAN İŞ NEDENİYLE İŞÇİNİN VÜCUT 
TAMLIĞI VE YAŞAMA HAKKININ ÖNÜNDEKİ 
ENGELLERİN KALDIRILMASI OLDUĞU 

• KUSUR İÇİN MEVZUATIN ÖNGÖRDÜĞÜ ÖNLEMLERİN 
VE MEVZUAT ÖNGÖRMESE DE ALINMASI GEREKLİ 
ÖNLEMLERİN ÖNCELİKLE SAPTANMASININ GEREKMESİ  

  

ÖZETİ   Kamu düzeni düşüncesi ile 
oluşturulan işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuat 
hükümleri; işyerleri ve eklerinde bulunması 
gereken sağlık şartlarını, kullanılacak alet, 
makineler ve hammaddeler yüzünden çıkabilecek 
hastalıklara engel olarak alınacak tedbirleri, aynı 
şekilde işyerinde işkazalarını önlemek üzere 
bulundurulması gerekli araçların ve alınacak 
güvenlik tedbirlerinin neler olduğunu 
belirtmektedir. Burada amaçlanan, yapılmakta olan 
iş nedeniyle işçinin vücut tamlığı ve yaşama 
hakkının önündeki tüm engellerin giderilmesidir.  
Uygulamada önemli olan, işverenin iş kazasına 
neden olmuş hareketinin, işçilerin sağlığını koruma 
ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı 
bulunup bulunmadığının tespiti işidir. 

Bu konuda yapılacak ilk yargı işlemi, mevcut 
hükümlere göre alınacak tedbirlerin neler 
olduğunun tespiti işidir. Mevzuat hükümlerince 



öngörülmemiş, fakat alınması gerekli başkaca bir 
tedbir varsa, bunların dahi tespiti zorunluluğu 
açıktır. Bunların işverence tam olarak alınıp 
alınmadığı (=işverenin koruma tedbiri alma ödevi), 
alınmamışsa zararın bundan doğup doğmadığı, 
duruma işçinin tedbirlere uymamasının etkili 
bulunup bulunmadığı (=işçinin tedbirlere uyma 
yükümlülüğü) ve bu doğrultuda tarafların kusur 
oranı saptanacaktır. 

Sorumluluğun saptanmasında kural, 
sorumluluğu gerektiren ve yasada belirlenmiş 
bulunan durumun kendi özelliğini göz önünde 
bulundurmak ve araştırmayı bu özelliğe göre 
yürütmektir.. 

 
  

Dava, iş kazası sonucu sürekli iş göremezlik durumuna giren sigortalıya bağlanan gelir ve 
yapılan harcama ve ödemelerin 5510 sayılı Yasanın 21. maddesi uyarınca rücuen tazmini 
istemine ilişkindir. 
Mahkemece, ilamında belirtildiği şekilde davanın kabulüne karar verilmiştir. Hükmün, 
taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan 
ve Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra 
işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi. 
Davanın yasal dayanağı olan 5510 sayılı Yasanın 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 
21. maddesinde, “İş kazası ve meslek hastalığı, işverenin kastı veya sigortalıların sağlığını 
koruma ve iş güvenliği mevzuatına aykırı bir hareketi sonucu meydana gelmişse, 
Kurumca sigortalıya veya hak sahiplerine bu Kanun gereğince yapılan veya ileride 
yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye 
değeri toplamı, sigortalı veya hak sahiplerinin işverenden isteyebilecekleri tutarlarla sınırlı 
olmak üzere, Kurumca işverene ödettirilir.” düzenlemesi getirilmiştir.  
Dava, kazalı sigortalının 21.08.2013 tarihinde işyerinde çalışmakta iken geçirdiği kaza 
sonucu % 100 oranında sürekli işgöremezlik durumuna girmesi nedeniyle oluşan Kurum 
zararının, davalıdan rücuan tahsili istemine ilişkin olup, mahkemece; 21.madde 
kapsamına uygun kusur raporu alınmaksızın, kaza nedeniyle iş müfetttişi tarafından 
düzenlenen raporun esas alındığı anlaşılmıştır. 
O halde, mahkemece, 5510 sayılı Yasanın 21. maddesi kapsamında kusur raporu alması, 
5510 sayılı Yasanın 21. maddesi kapsamında kusur durumu saptanırken, iş güvenliği 
mevzuatına göre hangi önlemlerin alınması gerektiğinin, bu önlemlerin işverence alınıp 
alınmadığının ve alınmış önlemlere sigortalı işçinin uyup uymadığının 4857 sayılı Kanunun 
77. maddesi hükmü doğrultusunda raporda tartışılması gerekir. 
Kamu düzeni düşüncesi ile oluşturulan işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuat hükümleri; 
işyerleri ve eklerinde bulunması gereken sağlık şartlarını,kullanılacak alet, makineler ve 
hammaddeler yüzünden çıkabilecek hastalıklara engel olarak alınacak tedbirleri, aynı 
şekilde işyerinde işkazalarını önlemek üzere bulundurulması gerekli araçların ve alınacak 
güvenlik tedbirlerinin neler olduğunu belirtmektedir. Burada amaçlanan, yapılmakta olan 
iş nedeniyle işçinin vücut tamlığı ve yaşama hakkının önündeki tüm engellerin 
giderilmesidir.  
Uygulamada önemli olan, işverenin iş kazasına neden olmuş hareketinin, işçilerin sağlığını 
koruma ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı bulunup bulunmadığının 
tespiti işidir. 
Bu konuda yapılacak ilk yargı işlemi, mevcut hükümlere göre alınacak tedbirlerin neler 



olduğunun tespiti işidir. Mevzuat hükümlerince öngörülmemiş, fakat alınması gerekli 
başkaca bir tedbir varsa, bunların dahi tespiti zorunluluğu açıktır. Bunların işverence tam 
olarak alınıp alınmadığı (=işverenin koruma tedbiri alma ödevi), alınmamışsa zararın 
bundan doğup doğmadığı, duruma işçinin tedbirlere uymamasının etkili bulunup 
bulunmadığı (=işçinin tedbirlere uyma yükümlülüğü) ve bu doğrultuda tarafların kusur 
oranı saptanacaktır. 
Sorumluluğun saptanmasında kural, sorumluluğu gerektiren ve yasada belirlenmiş 
bulunan durumun kendi özelliğini göz önünde bulundurmak ve araştırmayı bu özelliğe 
göre yürütmektir. 
Yukarıdaki bilgiler ışığı altında; dava konusu iş kazasında; iş kazasının gerçekleştiği iş 
kolu ile, işçi sağlığı ve işgüvenliği alanında uzman kişilerden seçilecek bilirkişi kurulundan, 
yukarıda sıralanan maddi ve hukuki olgular ışığında yapılacak incelemeyle; mevzuat 
uyarınca hangi önlemlerin alınması gerektiği, bu önlemlerin işverence alınıp alınmadığı ve 
alınmış önlemlere sigortalının uyup uymadığı yönlerinin yargısal denetime elverir biçimde 
irdelenip, çelişkiden uzak kusur raporu alınması gereği üzerinde durulmaksızın, iş 
müfettişi tarafından düzenlenen raporun hükme esas alınarak sonuca varılması, usul ve 
yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.  
O halde, taraf vekillerini bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm 
bozulmalıdır. 
SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, temyiz harcının istek 
halinde davalıya iadesine, 20.09.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi. 
 

 


